Zákony o zkracování a zachování praslovanských délek.
1. N a těchto zákonech, j a k se dosud uváděly (tak na př. R S . L
54 sl. a JužsL F . I I str. 80—81), třeba nyní provésti některé pronikavější
modifikace, které se nabízejí novějšími pracemi, pokud směřují též
k těmto otázkám (viz mimo jiné též autorův článek v Pastrnkově
Sborníku str. 30—34). Budeme zde rozeznávati případy A., kde se
délky zkrátily, a B., kde se zachovaly; bude ovšem třeba, některé
případy z B. uvésti hned pod A. a pak k nim j e n odkázati.
Zkracování praslovanských délek dělo se I . b u d nezávisle na
přízvuku, ovšem jen v jistém případě, a I I . závisle na přízvuku.
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A. I. Zkracováni nezávislé na přízvuku.
2. Platí to jen o někdejších otevřených délkách na konci slova:
a, ě, i, u, y, n a £, které přešly již jako krátké samohlásky z praslovanštiny
do jednotlivých slovan. jazyků, ať byly bez přízvuku nebo pod přizvukem
a v posledním případě nerozhodovala ani kvalita přízvuku, neboť víme,
že na konci slova mohl býti i klesavý přízvuk, který nemusil býti
pošinut již v praslovanštině na předcházející slabiku. Ovšem všecka
tato pravidla platí jen o přízvuku starého rázu (starý akut, starý
cirkumflex), o nových odstínech přízvukových to neplatí, hlavně ne
o neoakutu. T a k máme se stoupavým přizvukem nominativni -a
u kmenů na -a na př. cak. ruka, štok. ruka, č. ruka. S klesavou
intonací máme na př.~gen. sg. štok. stvari, misii, čak jpěci (srovn. r. péčí)
k nom. peč, ,kamna'. Jéthná podmínká\ je zde, že slova musí býti
aspoň dvouslabičná, o jednoslabičných to neplatí. J e n tam máme délku,
kde vznikla taková slabika ztažením dvou, srovn. na př. instr. sg. p. ryba
z rybojo, taktéž i č. rybu, rybou k nom. ryba.
Jednoslabičná slova mohou zachovati délku. Máme čak. (Novi)
a štok. ti, mí, ví a j . Délka v štok. kči vznikla teprve na srbské
půdě ztrátou polohlásky, neboť slovo bylo původně dvouslabičné, srovn.
cksl. ďbšti, taktéž i sto (si>to), dva (ďhva).
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